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VAN HET BESTUUR 
 
Beste mensen, 

De metrologische herfst is inmiddels begonnen, de bladeren kleuren en of vallen van de bomen. Op 

19 september hebben we het 54-jarige bestaan van onze club gevierd met de traditionele clubrit. Het 

was fijn om te ervaren dat we met zoveel  verschillende leeftijden een tocht hebben kunnen rijden 

en een gezellige afsluiting hadden. Zover ik heb kunnen waarnemen heeft eenieder genoten van de 

tocht, de gezamenlijke koffie bij Boschlust en de voortreffelijke maaltijd bij de Stolp.  

Een vereniging leeft bij de gratie van haar leden. Die leden zijn mensen, nou ja in dit geval mensen 

met een passie voor fietsen van afstanden en met enige snelheid. Een mens die de leeftijd van 54 

jaar bereikt heeft over het algemeen de nodige levenservaring opgedaan. Zij/hij heeft inmiddels wat 

hoogte- en dieptepunten meegemaakt, zo ook onze club. In de afgelopen jaren heb ik wel eens het 

gevoel gehad dat we als club wat uitgeblust waren, in een “midlife crisis” zaten. In het leven van 

mensen komt er na zo’n periode steevast een opleving. Langzaam maar zeker begint mij het gevoel 

te bekruipen dat ook RTC Rally weer aan opleving bezig is. Ik zie een enthousiaste groep op 

donderdagavond onder leiding van Hertzen echt fanatiek trainen. Hoe steviger de trainingen hoe 

enthousiaster er gereageerd wordt. Bij zaterdagtochten zijn er een aantal nieuwe gezichten en wordt 

er in 2 groepen gereden. Het enthousiasme is zo aanstekelijk dat er onderling wordt afgesproken om 

tochten elders in het land te maken. Binnen het bestuur wordt met toenemend enthousiasme 

gewerkt aan diverse plannen en activiteiten voor komende winter, komend seizoen en een plan voor 

de komend jaren. Kortom het heeft er alle schijn van dat er weer een bloei periode in aantocht is.  

Juist omdat we binnen het bestuur bezig zijn met activiteiten voor de korte en lange termijn vraag ik 

jullie om mee te denken. Wat mis je, wat zou je graag zien dat de club gaat doen, waarmee kunnen 

we jullie faciliteren, hoe zou de club er volgens jou in een ideale situatie functioneren, laat het ons 

weten, hoe meer we van jullie lezen en horen hoe leuker we de club met elkaar kunnen maken. 

Wim Jansen 
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TOCHTEN 
 
Sterritten:  

➢ De sterrit in Wolvega op maandag en vrijdag is om 11.30 uur open.  

➢ Maandag 1 oktober stopt de sterrit in Hitzum. 

➢ De Blauwe tent in Reduzum is nu de gehele week open, dus ook in het weekend. Van 

zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober is de Blauwe Tent gesloten. 

➢ De sterrit van vrijdag 16 oktober wordt verplaatst naar Wommels 

 
 

COMPETITIEZAKEN: 

 

Inleveren boekjes fietsseizoen 2020: 
 

Er is geen competitie meer zoals jarenlang gebruikelijk was binnen RTC Rally. De competitie 2020 

duurt van november 2019 tot en met december 2020. Vanaf 2021 zullen we de competitie over een 

volledig kalenderjaar doen.  

De competitie duurt nog wel voort, maar hierbij alvast enkele mededelingen over het inleveren van de 

toer-, vakantie- en letterboekjes, alsmede ook boekjes van andere verenigingen. Deze dienen met de 

juiste controle stickers ingeleverd te worden voor 2 november 2019 bij Jan Kluitenberg,   E.A. 

Borgerstraat 94, 8501 NH te Joure. 

Alfabet- en letterboekjes moeten tegelijk ingeleverd worden en niet apart van elkaar. Wil men voor 

deze boekjes een herinnering dan dient men € 7,-- te betalen of over te maken op:  

bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure onder vermelding “alfabetboekje en/of 

letterboekje”. 

Vakantieboekjes kan men eveneens inleveren bij Jan Kluitenberg.  Wil men hiervoor een herinnering  

ontvangen, dan dient men ook hiervoor € 7,-- over te maken op: 

bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure, onder vermelding van  “vakantieboekje”.  

Dit geldt ook voor het prestatieschema. 

Jaarprijskaarten kan men vanaf 3 volle kaarten inleveren bij Jan Kluitenberg , de volle jaarprijskaarten 

zijn 2 jaar geldig. 

Wil men een beloning voor het prestatieschema dan dient men hiervoor € 7,-- over te maken op  

bovengenoemd rekeningnummer. 

Computerfietsen: de eindstanden van de computer fietsers kunnen bij de laatste sterritten 

doorgegeven worden aan Jan Kluitenberg (0513-415210). 

 

Winterboekjes 
De winterboekjes zijn te verkrijgen bij de laatste sterrit van Rally en zijn geldig vanaf de laatste sterrit 

van Frisia. De winterboekjes kosten € 3,-- en zijn ook te verkrijgen bij: 

➢ Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (tel. 0513-415210) 

➢ Yke de Jong - Sneek  (tel. 0515-417029) 

De winterboekjes zijn ook te verkrijgen op de ledenvergadering. 

 
 
 
 



 

RTC Rally kilometers  t/m juli augustus totaal      

1 Andries Sijszeling 10.255 2.455 12.710   km  

2 Jan Kluitenberg 10.000 2.400 12.400   km  

3 Henk Hellinga 8.640 1.922 10.562   km  

4 Gatze Houben 8.405 1.631 10.036   km  

5 Folkert Hobma 7.446 1.772 9.218   km  

6 Heero Zwart 8.007 1.005 9.012   km  

7 Sjouke Aukema 6.228 1.471 7.699   km  

8 Yde Flapper 6.694 810 7.504   km  

9 Henk Olthuis 6.229 1.255 7.484   km  

10 Jan Plantinga 6.030 1.385 7.415   km  

11 Theo Mestrini 6.160 1.178 7.338   km  

12 Hertzen van der Schuit 5.600 1.171 6.771   km  

13 Henk Feenstra 5.370 1.130 6.500   km  

14 Catrinus Zijlstra 5.290 930 6.220   km  

15 Henk de Vries 4.294 1.860 6.154   km  

16 Geert de Jong 5.469 667 6.136   km  

17 Mark van der Ham 4.438 1.507 5.945   km  

18 Johan Jilderts 3.208 2.427 5.635   km  

19 Nanne Douwes 4.712 854 5.566   km  

20 Hylke van der Meulen 4.272 1.082 5.354   km  

21 Almara Hofstra 4.064 1.138 5.202   km  

22 Okke Adema 4.070 1.100 5.170   km  

23 Tjerk Douma 4.075 1.075 5.150   km  

24 Wim Jansen 3.920 1.112 5.032   km  

25 Anne Beukens 4.794 ???? 4.794   km * 

26 Julius Bosma 3.565 800 4.365   km  

27 Piet Gemser 3.010 990 4.000   km  

28 Anouk de Vries 3.040 915 3.955   km  

29 Yke de Jong 2.987 782 3.769   km  

30 Yme Lautenbach 3.099 664 3.763   km  

31 Bauke Teernstra 2.758 908 3.666   km  

32 Wessel Faber 3.064 505 3.569   km  

33 Rene Veenman 2.597 596 3.193   km  

34 Rink Kuipers 2.380 440 2.820   km  

35 Bram van Dijk 1.976 672 2.648   km  

36 Rein Mous 2.102 360 2.462   km  

37 Gerrit Meijer 1.582 425 2.007   km  

38 Ger Terhell 1.424 407 1.831   km  

39 Bareld Kuilman 1.510 280 1.790   km  

40 Marcel Bangma 1.405 289 1.694   km  

41 Ubbo Dotinga 1.289 170 1.459   km  

42 Paul In der Rieden 1.255 177 1.432   km  

43 Rikus van Veen 720 625 1.345   km  

44 Siep Hofstede 230 175 405   km  

45 Klaas Duits 141 ??? 141   km * 

  Totaal 187.804 43.517 231.321   km  

        

 * geen opgave       



 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 

➢ Nieuwe leden:   

• Marcel van der Molen (Sneek) 

• Foekje Ankersmit (Balk) 
 

We wensen de nieuwe leden een hele goede tijd toe bij onze club. 
 

 


